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25.03.2020 
COMUNICAT DE PRESA 

 
MĂSURI TEMPORARE LA NIVELUL GAL PODISUL DE NORD AL BARLADULUI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A RISCULUI DE 

ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 
Având în vedere: 
a) continutul ORDONANȚEI MILITARE nr. 3 din 24.03.2020 
b) prevederea nr. 4 pct. 3 din Anexa la Ordinul MADR nr. 78 din 19.03.2020 

Conducerea GAL Podisul de Nord al Barladului emite următoarea 
Dispozitia nr. 2 din 25.03.2020 

Art 1. Conducerea GAL Podisul de Nord al Barladului asigură beneficiarii măsurilor din SDL de întreprinderea tuturor 
demersurilor legale și procedurale necesare în vederea reducerii riscurilor care pot apărea în implementarea proiectelor  
și angajamentelor asumate pentru evitarea răspândirii riscului de contaminare cu virusul COVID-19.    
Art 2. Activitatile prevazute in Anexa V la contractul de finantare precum si activitatile precizate de cadrul procedural 
aplicabil sm 19.2 si sm19.4 se asigura de catre partenerii GAL si echipa tehnica a GAL-ului in mediul on-line (www.galpnb.ro 
si galpnb@yahoo.ro)  de la domiciliul fiecaruia. Corespondenta cu AFIR si MADR se va realiza on-line (fara adrese, memorii, 
formulare etc. semnate si stampilate de conducerea GAL)  
Art 3. Activitatile necesare analizei de conformitate a DCP-rilor beneficiarilor măsurilor din SDL se va realiza de catre echipa 
tehnica a GAL-ului, la sediul GAL cu evitarea formarii unor grupuri de mai mult de 2 persoane. 
Art 4. Activitatile de monitorizare a proiectelor finalizate sau in faza de implementare se suspenda pana pe 01.07.2020 
Art 5. În funcție de evoluția situației la nivel național, Conducerea GAL Podisul de Nord al Barladului va adopta și alte măsuri 
necesare în scopul gestionării corespunzătoare a situației excepționale cauzate de răspândirea COVID 19 în scopul luării 
tuturor măsurilor ce se impun pentru ca beneficiarilor măsurilor din SDL să beneficieze de sprijinul GAL în această perioadă 
de criză  şi să primească finanțările pentru proiectele de investiții din SDL. 
Art 6. Prezenta dispozitie se va posta pe www.galpnb.ro in sectiunea „Comunicate de presa” 
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